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Dedykuj´ wszystkim tym – bo dlaczego nie 
– którzy po publikacji Trzech wiedêm zasypali autora 

swoimi wersjami tekstu piosenki o je˝u.
Co ja narobi∏em...





to Êwiat Dysku, sunàcy przez kosmos na grzbietach czterech
s∏oni, które z kolei stojà na skorupie Wielkiego A’Tuina, nie-
biaƒskiego ˝ó∏wia.
Dawno, dawno temu taki wszechÊwiat uwa˝any by∏ za niezwy-

k∏y, a byç mo˝e nawet ca∏kiem niemo˝liwy.
Ale z drugiej strony... dawno, dawno temu wszystko by∏o tak

proste...
Poniewa˝ wszechÊwiat by∏ wtedy pe∏en ignorancji, a uczony przy-

glàda∏ mu si´ jak poszukiwacz schylony nad górskim potokiem i wy-
patrujàcy z∏ota wiedzy poÊród ˝wiru g∏upoty, piasku niepewnoÊci
i ma∏ych, wàsatych, oÊmiono˝nych p∏ywajàcych stworków zabobonu.

Od czasu do czasu prostowa∏ si´ i wo∏a∏ coÊ w rodzaju: „Hurra!
W∏aÊnie odkry∏em trzecie prawo Boyle’a”. I wszyscy wiedzieli, na
czym stojà. Problem w tym jednak, ˝e ignorancja sta∏a si´ ciekawsza,
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zw∏aszcza ignorancja dotyczàca spraw wielkich i wa˝nych, takich jak
materia i kreacja. Ludzie zaprzestali cierpliwej budowy swych dom-
ków z patyczków racjonalnoÊci wÊród chaosu, a zacz´li si´ intereso-
waç samym chaosem – po cz´Êci dlatego, ˝e o wiele ∏atwiej byç eks-
pertem od chaosu, ale g∏ównie z tego powodu, ˝e chaos skutkowa∏
naprawd´ ∏adnymi deseniami, które mo˝na umieÊciç na koszulkach.

I zamiast zajmowaç si´ prawdziwà naukà*, uczeni zacz´li nagle
t∏umaczyç, ˝e poznanie czegokolwiek jest niemo˝liwe i ˝e nie ma
czegoÊ takiego, co mo˝na by nazwaç rzeczywistoÊcià, którà da si´ po-
znawaç, i jakie to wszystko strasznie ciekawe... A przy okazji, s∏ysze-
liÊcie, ˝e dooko∏a mo˝e lataç mnóstwo ró˝nych ma∏ych wszechÊwia-
tów, tylko nikt ich nie widzi, bo sà zakrzywione i zwini´te w sobie?
Nawiasem mówiàc, ∏adna ta koszulka, prawda?

W porównaniu z czymÊ takim, spory ̋ ó∏w ze Êwiatem na grzbiecie
jest ca∏kiem zwyczajny. Przynajmniej nie udaje, ̋ e nie istnieje; nikt te˝
na Dysku nie próbowa∏ tego nieistnienia udowodniç – by si´ przypad-
kiem nie okaza∏o, ˝e ma racj´ i nagle znajdzie si´ zawieszony w ko-
smicznej pustce. Dysk istnieje na samej granicy realnoÊci. Najmniejsze
ma∏e obiekty potrafià przebiç si´ przez nià na drugà stron´. Dlatego
na Êwiecie Dysku ludzie traktujà ró˝ne rzeczy z nale˝ytà powagà.

Na przyk∏ad opowieÊci.
Poniewa˝ opowieÊci sà wa˝ne.
Ludzie wierzà, ˝e to oni wp∏ywajà na opowieÊci. Tymczasem

jest odwrotnie.
OpowieÊci istniejà niezale˝nie od osób, które w nich wyst´pu-

jà. Dla kogoÊ, kto o tym wie, wiedza to pot´ga.
OpowieÊci – szerokie, falujàce wst´gi ukszta∏towanej czasoprze-

strzeni – powiewa∏y i rozwija∏y si´ w ca∏ym wszechÊwiecie od poczàt-
ków czasu. I ewoluowa∏y. Najs∏absze wymar∏y, a najsilniejsze prze-
trwa∏y i z ka˝dym powtórzeniem nabiera∏y mocy... OpowieÊci, wijàce
si´ i p∏ynàce w ciemnoÊci.

Samo ich istnienie narzuca delikatny, ale trwa∏y wzorzec cha-
osowi, którym jest historia. OpowieÊci ryjà rowki doÊç g∏´bokie, by
ludzie podà˝ali nimi w taki sam sposób, w jaki woda sp∏ywa po zbo-

* Na przyk∏ad odszukaniem tego przekl´tego motyla, który – trzepoczàc skrzyde∏-
kami – powoduje wszystkie burze, jakie ostatnio nas nachodzà, i zmuszenie go, ˝eby
przesta∏.
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czu pewnymi trasami. A za ka˝dym razem, kiedy nowi aktorzy podà-
˝ajà Êcie˝kà opowieÊci, rowek staje si´ g∏´bszy.

Nazywa si´ to teorià przyczynowoÊci narracyjnej i oznacza, ̋ e opo-
wieÊç, kiedy ju˝ si´ zacznie, nabiera kszta∏tu. Przejmuje wszelkie wibra-
cje wszystkich innych swoich realizacji, jakie si´ kiedykolwiek zdarzy∏y.

W∏aÊnie dlatego historia przez ca∏y czas si´ powtarza.
I dlatego tysiàc bohaterów wykrad∏o ogieƒ bogom. Tysiàc wil-

ków po˝ar∏o babci´, tysiàc ksi´˝niczek zosta∏o poca∏owanych. Mi-
liony nieÊwiadomych aktorów porusza∏o si´ mimowolnie po Êcie˝-
kach opowieÊci.

Jest ju˝ praktycznie niemo˝liwe, by trzeci i najm∏odszy syn do-
wolnego króla, wyruszywszy z misjà, w której wczeÊniej zgin´li jego
starsi bracia, nie odniós∏ sukcesu.

OpowieÊci nie dbajà o to, kto bierze w nich udzia∏. Wa˝ne jest
tylko, by by∏y opowiadane, by si´ powtarza∏y. Albo te˝, jeÊli wolicie,
mo˝na sobie to wyobraziç inaczej: opowieÊç to forma paso˝ytnicza,
naginajàca ˝ycie ludzi tak, by s∏u˝y∏o jej samej*.

Trzeba bardzo szczególnej osobowoÊci, by mog∏a si´ temu
oprzeç i staç si´ sodà oczyszczonà historii.

Dawno, dawno temu...

Szare d∏onie uj´∏y m∏ot i uderzy∏y w s∏upek tak mocno, ˝e
wbi∏ si´ na ca∏à stop´ w mi´kkà ziemi´.
Jeszcze dwa uderzenia i nie da∏o si´ go wyrwaç.

Na drzewach wokó∏ polanki ptaki i w´˝e obserwowa∏y wszyst-
ko w milczeniu. W bagnie, niby plamy brudnej wody, dryfowa∏y ali-
gatory.

* Ludzie mylà si´ te˝ co do miejskich legend. Logika i rozsàdek przekonujà, ˝e to
wymys∏y, powtarzane przez ludzi, którzy bardzo chcieliby zobaczyç niezwyk∏e zbiegi oko-
licznoÊci, sprawiedliwoÊç dziejowà i tak dalej. To nieprawda. Legendy miejskie przyda-
rzajà si´ bez przerwy i wsz´dzie, gdy˝ opowieÊci odbijajà si´ i przelatujà tam i z powro-
tem po ca∏ym wszechÊwiecie. W dowolnej chwili setki martwych teÊciowych sà wywo˝one
na baga˝niku skradzionych samochodów, a wierne owczarki alzackie d∏awià si´ palca-
mi nocnych w∏amywaczy. Legendy nie sà ograniczone do jednego Êwiata. Setki ˝eƒskich
merkuriaƒskich jivpts zwraca cztery oczka na ratowników i mówi „Mój trzoda-mà˝ b´dzie
wÊciek∏y. To by∏ jego modu∏ podró˝ny”. Legendy miejskie ˝yjà.
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Szare d∏onie podnios∏y poprzeczk´ krzy˝a, umieÊci∏y na odpo-
wiedniej wysokoÊci i przywiàza∏y lianami tak mocno, ˝e a˝ trzesz-
cza∏o.

Przyglàda∏a mu si´. Po chwili przywiàza∏a na szczycie krzy˝a ka-
wa∏ek lustra.

– P∏aszcz – poleci∏a.
Wzià∏ p∏aszcz i w∏o˝y∏ na ramiona krzy˝a. Poprzeczka by∏a tro-

ch´ za krótka, wi´c ostatnie kilka cali r´kawów zwisa∏o pusto.
– I kapelusz – doda∏a.
By∏ wysoki, okràg∏y i czarny. LÊni∏ lekko.
Lustro b∏yszcza∏o pomi´dzy czernià kapelusza i p∏aszcza.
– Czy to podzia∏a? – zapyta∏.
– Tak. Nawet lustra majà swoje odbicia. Musimy zwalczaç lu-

stra lustrami. – Zerkn´∏a na smuk∏à bia∏à wie˝´ za lasem. – Trzeba
odszukaç jej odbicie.

– Musi wi´c si´gnàç daleko.
– Tak. Przyda si´ ka˝da pomoc.
Rozejrza∏a si´ po ∏àce.
Wezwa∏a pana Tesco, lady Bon Ann´, Hotalog´ Andrewsa i Kro-

czàcego Szeroko. Prawdopodobnie nie byli najlepszymi bogami.
Ale byli najlepsi, jakich potrafi∏a wymyÊliç.

To jest opowieÊç o opowieÊciach.
Albo o tym, co naprawd´ znaczy byç wró˝kà i matkà chrzest-
nà.

Ale te˝, zw∏aszcza, o zwierciad∏ach i odbiciach.
W ca∏ym wszechÊwiecie ˝yjà prymitywne plemiona*, które nie

ufajà lustrom i obrazom. Uwa˝ajà bowiem, ˝e lustra kradnà cz´Êç
duszy, a przecie˝ tej duszy nikt nie ma a˝ tak du˝o. Ludzie, którzy
noszà wi´cej odzie˝y, twierdzà, ˝e to przesàdy. Twierdzà tak, mimo
˝e ci, którzy przez ca∏e ˝ycie pojawiajà si´ na takich czy innych ob-
razach, zwykle stajà si´ chudzi i przezroczyÊci. Sk∏ada si´ to na karb
przepracowania i niedo˝ywienia.

* Uznawane za prymitywne przez ludzi, którzy noszà wi´cej odzie˝y ni˝ cz∏onkowie
tych plemion.
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Zwyk∏y przesàd. Ale przesàdy nie muszà byç fa∏szywe.
Lustro mo˝e wessaç skrawek duszy. Lustro mo˝e pomieÊciç od-

bicie ca∏ego wszechÊwiata, niebo pe∏ne gwiazd w kawa∏ku posre-
brzonego szk∏a, nie grubszego ni˝ tchnienie.

Kto rozumie lustra, ten rozumie prawie wszystko.
Spójrzmy w lustro...
...g∏´biej...
...na pomaraƒczowe Êwiate∏ko na nagim górskim wierzcho∏ku,

tysiàce mil od roÊlinnego ciep∏a bagien...

Miejscowi nazywali jà Lisià Górà. Nie z powodu du˝ej licz-
by lisów, ale dlatego ˝e by∏a ∏ysà górà. Fakt ten wywo∏a∏ jed-
nak sporo zyskownego zamieszania; w najbli˝szych wio-

skach cz´sto pojawiali si´ przybysze uzbrojeni w kusze, sid∏a i wnyki,
po czym wynioÊle ˝àdali przewodników, którzy doprowadzà ich do
lisich stad. Wi´kszoÊç miejscowych potrafi∏a ca∏kiem nieêle si´ z te-
go utrzymaç – sprzedawali poradniki dla w´drujàcych po górze,
mapy lisich siedlisk, ozdobne zegary z lisami wskazujàcymi godzin´,
laski z lisià g∏ówkà i ciastka wypiekane w kszta∏cie lisa. JakoÊ nikt
nie znalaz∏ czasu, ˝eby wyjaÊniç nieporozumienie*.

Ta góra by∏a chyba tak ∏ysa, jak to tylko mo˝liwe dla góry.
Wi´kszoÊç drzew rezygnowa∏a w po∏owie drogi na szczyt, do-

kàd dociera∏o tylko par´ sosenek. Sprawia∏y wra˝enie bardzo po-
dobne do kilku pasemek w∏osów na czaszce kogoÊ ∏ysego, kto nie
chce si´ pogodziç z losem.

By∏o to miejsce, gdzie spotyka∏y si´ czarownice.
DziÊ w nocy na samym wierzcho∏ku p∏on´∏o ognisko. W migo-

tliwym Êwietle porusza∏y si´ ciemne sylwetki.
Ksi´˝yc sunà∏ leniwie nad plamami chmur.
Wreszcie ktoÊ wysoki, w szpiczastym kapeluszu, powiedzia∏:

* B∏´dna wymowa mo˝e mieç fatalne skutki. Pewien chciwy szeryf Yl-Abi zosta∏ kie-
dyÊ przekl´ty przez niewykszta∏cone bóstwo i wszystko, czego dotknà∏, zmienia∏o si´
w Zo∏to, który okaza∏ si´ niedu˝ym krasnoludem z oddalonej o setki mil górskiej osady.
Klàtwa magicznie Êciàga∏a go do królestwa i kopiowa∏a bezlitoÊnie. JakieÊ dwa tysiàce
Zo∏tów póêniej klàtwa si´ wreszcie wyczerpa∏a. Obecnie mieszkaƒcy Yl-Abi znani sà z nie-
zwykle niskiego wzrostu i sk∏onnoÊci do irytacji.
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– To znaczy, ˝e wszystkie przynios∏yÊmy tylko sa∏atk´ ziemnia-
czanà?

W Ramtopach pozosta∏a jedna czarownica, która nie bra-
∏a udzia∏u w sabacie. OczywiÊcie, czarownice lubià przyj´-
cia tak samo jak wszyscy inni, jednak ta konkretna mia∏a

dzisiaj wa˝niejsze spotkanie. I to nie takie, które mo˝na ∏atwo prze-
sunàç na kiedy indziej.

Dezyderata Hollow pisa∏a testament.
Kiedy Dezyderata Hollow by∏a jeszcze ma∏à dziewczynkà, bab-

cia udzieli∏a jej czterech wa˝nych rad, które mia∏y pokierowaç jej
krokami na zaskakujàco kr´tych Êcie˝kach ˝ycia.

Oto te rady:
Nigdy nie ufaj psu z pomaraƒczowymi brwiami.
Zawsze zapisuj nazwisko i adres m∏odego cz∏owieka.
Nigdy nie stawaj mi´dzy dwoma lustrami.
I zawsze noÊ absolutnie czystà bielizn´, codziennie, bo nigdy

nie wiesz, czy nie przewróci ci´ i nie stratuje na Êmierç sp∏oszony
koƒ, a kiedy ludzie zobaczà, ˝e masz na sobie brudnà bielizn´,
umrzesz ze wstydu.

Póêniej Dezyderata uros∏a i zosta∏a czarownicà. Jednà z korzy-
Êci tego stanu jest, ˝e cz∏owiek dok∏adnie wie, kiedy umrze, wi´c
mo˝e nosiç takà bielizn´, na jakà ma ochot´*.

Dzia∏o si´ to osiemdziesiàt lat temu, gdy pomys∏, ˝e b´dzie do-
k∏adnie wiedzieç, kiedy umrze, wydawa∏ si´ ca∏kiem atrakcyjny. Po-
niewa˝ – w tajemnicy, oczywiÊcie – dobrze wiedzia∏a, ˝e b´dzie ˝y∏a
wiecznie.

To by∏o wtedy.
A to by∏o teraz.
WiecznoÊç okaza∏a si´ trwaç o wiele krócej ni˝ kiedyÊ.
Kolejna k∏oda rozpad∏a si´ w kominku na popió∏. Dezyderata

nie zamawia∏a opa∏u na zim´. Przecie˝ nie warto.
OczywiÊcie, by∏a jeszcze jedna rzecz...

* Co wiele wyjaÊnia w kwestii czarownic.
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Starannie owin´∏a wàski, d∏ugi pakunek. Z∏o˝y∏a liÊcik, zaadre-
sowa∏a i wsun´∏a pod sznureczek. Za∏atwione.

Rozejrza∏a si´. Od trzydziestu lat by∏a niewidoma, ale nie sprawia-
∏o jej to k∏opotów. Los pob∏ogos∏awi∏ jà – jeÊli to w∏aÊciwe okreÊlenie
– darem jasnowidzenia. Kiedy wi´c zwyk∏e oczy przesta∏y funkcjono-
waç, nauczy∏a si´ widzieç teraêniejszoÊç, i tak o wiele ∏atwiejszà od
przysz∏oÊci. A ˝e okultystyczna siatkówka nie jest uzale˝niona od Êwia-
t∏a, Dezyderata oszcz´dza∏a na Êwiecach. Ka˝da sytuacja ma swoje do-
bre strony, jeÊli tylko wie si´, gdzie patrzeç. W przenoÊni, oczywiÊcie.

Na Êcianie wisia∏o lustro. Ale oblicze w nim nie by∏o twarzà De-
zyderaty, zaró˝owionà i kràg∏à. Wr´cz przeciwnie.

– Umierasz, Dezyderato – oÊwiadczy∏a kobieta w lustrze.
– Owszem.
– Zestarza∏aÊ si´. Takim jak ty zawsze si´ to zdarza. Twoja moc

ju˝ prawie zanik∏a.
– To prawda, Lilith – zgodzi∏a si´ spokojnie Dezyderata.
– I twoja magia przestaje jà chroniç.
– Obawiam si´, ˝e tak.
– Czyli teraz pozosta∏am tylko ja i ta z∏a kobieta z bagien. I ja

zwyci´˝´.
– Niestety, na to wyglàda.
– PowinnaÊ znaleêç sobie nast´pczyni´.
– Nigdy nie mia∏am na to czasu. Nie wychodzi mi planowanie

przysz∏oÊci.
Twarz w lustrze uros∏a – to postaç zbli˝y∏a si´ do swojej strony

zwierciad∏a.
– Przegra∏aÊ, Dezyderato Hollow.
– Tak bywa.
Dezyderata wsta∏a troch´ niepewnie i si´gn´∏a po serwet´.
Postaç wyraênie si´ irytowa∏a. Pewnie uwa˝a∏a, ˝e ludzie, którzy

przegrywajà, powinni byç za∏amani, a nie zachowywaç si´ tak, jak-
by bawili si´ ˝artem zrobionym zwyci´zcom.

– Czy ty w ogóle rozumiesz, co oznacza przegrana?
– Niektórzy bardzo wyraênie mi to t∏umaczyli – odpar∏a Dezy-

derata. – ˚egnam, droga pani.
I zas∏oni∏a zwierciad∏o serwetà.
Spod materia∏u dobieg∏o jeszcze gniewne sykni´cie, a potem

zapad∏a cisza.
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Dezyderata sta∏a przez chwil´ nieruchomo, jakby zatopiona
w myÊlach.

Potem unios∏a g∏ow´.
– Przed chwilà zagotowa∏a si´ woda – powiedzia∏a. – Mo˝e wy-

pijesz fili˝ank´ herbaty?
NIE, DZI¢KUJ¢, odezwa∏ si´ g∏os za jej plecami.
– Od dawna czekasz?
OD ZAWSZE.
– Nie zatrzymuj´ ci´, mam nadziej´.
TO SPOKOJNA NOC.
– Przygotuj´ herbat´. Zosta∏o chyba jedno ciasteczko.
NIE, DZI¢KUJ¢.
– GdybyÊ by∏ g∏odny, to nad kominkiem stoi s∏ój. To prawdziwy

klatchiaƒski wyrób, wiesz? Od prawdziwego klatchiaƒskiego garn-
carza. Z Klatchu – doda∏a.

NAPRAWD¢?
– Za m∏odu sporo podró˝owa∏am.
TAK?
– Pi´kne czasy. – Dezyderata szturchn´∏a pogrzebaczem pale-

nisko. – Takà mia∏am prac´, rozumiesz. Zresztà pewnie u ciebie jest
podobnie.

TAK.
– Nigdy nie wiedzia∏am, kiedy mnie wezwà. Ty, naturalnie,

wiesz takie rzeczy. G∏ównie do kuchni... Zawsze jakoÊ trafia∏am do
kuchni. Czasem na bale, ale zwykle do kuchni. – Podnios∏a czajnik
i nala∏a wrzàtku do imbryka nad ogniem.

RZECZYWIÂCIE?
– Spe∏nia∏am ich ˝yczenia.
Âmierç zdziwi∏ si´.
CO? TO ZNACZY... NA PRZYK¸AD ZABUDOWANE KRE-

DENSY? NOWE ZLEWY? TAKIE RZECZY?
– Nie, nie. ˚yczenia ludzi. – Dezyderata wetschn´∏a. – To wiel-

ka odpowiedzialnoÊç, taka praca chrzestnej wró˝ki. Trzeba wiedzieç,
gdzie si´ zatrzymaç. No wiesz... Ludzie, którym spe∏nia si´ ˝ycze-
nia, cz´sto okazujà si´ nie ca∏kiem mili. Czy wi´c powinno si´ im
daç to, czego chcà, czy raczej to, czego potrzebujà?

Âmierç uprzejmie skinà∏ g∏owà. Z jego punktu widzenia ludzie
dostajà to, co im si´ daje.
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– Jak ta sprawa w Genoi... – zacz´∏a Dezyderata.
Âmierç gwa∏townie podniós∏ g∏ow´.
GENOA?
– Znasz jà? No tak, oczywiÊcie, ˝e znasz...
JA... ZNAM WSZYSTKO, NATURALNIE.
Dezyderata rozmarzy∏a si´ wyraênie. Jej wewn´trzny wzrok spo-

glàda∏ gdzieÊ daleko.
– By∏o nas dwie. Wiesz pewnie, ˝e matki chrzestne zawsze wy-

st´pujà parami. Ja i lady Lilith. Matka chrzestna ma wielkà moc. To
jak byç cz´Êcià historii. W ka˝dym razie urodzi∏a si´ dziewczynka:
z nieprawego ∏o˝a, ale wcale przez to nie gorsza. Nie chodzi o to, ˝e
nie mogli si´ pobraç, po prostu jakoÊ im to nie przysz∏o do g∏owy...
I Lilith ˝yczy∏a jej urody, w∏adzy i ˝eby poÊlubi∏a ksi´cia. Ha! Od
tamtego dnia ciàgle nad tym pracuje. Co mog∏am zrobiç? Nie mo˝-
na si´ spieraç z takimi ˝yczeniami. Lilith zna pot´g´ opowieÊci. Zro-
bi∏am co mog∏am, ale to Lilith ma moc. S∏ysza∏am, ˝e sama rzàdzi
miastem. Zmienia ca∏y kraj, ˝eby opowieÊç mog∏a si´ spe∏niç. Te-
raz i tak ju˝ za póêno, przynajmniej dla mnie. Dlatego postanowi-
∏am przekazaç odpowiedzialnoÊç. Tak to ju˝ jest z wró˝kami chrzest-
nymi. Nikt nie chce takà zostaç. Oprócz Lilith, ma si´ rozumieç.
Bzika ma i tyle. Dlatego posy∏am kogoÊ innego. I tak chyba powin-
nam wczeÊniej o tym pomyÊleç.

Dezyderata mia∏a dobre serce. Wró˝ki chrzestne osiàgajà g∏´-
bokie zrozumienie ludzkiej natury, dzi´ki czemu te dobre stajà si´
∏agodne, a te z∏e pot´˝ne. Dezyderata nie nale˝a∏a do osób, które
u˝ywajà ostrych sformu∏owaƒ. Ale mo˝na by∏o mieç pewnoÊç, ˝e
wykorzystajàc stosunkowo delikatne okreÊlenie „ma bzika”, ma na
myÊli kogoÊ, kto jej zdaniem znalaz∏ si´ ju˝ par´ mil poza horyzon-
tem ob∏´du i ciàgle przyspiesza.

Nala∏a herbaty.
– To problem z jasnowidzeniem – mówi∏a dalej. – Cz∏owiek wi-

dzi, co si´ dzieje, ale nie wie, co to oznacza. Widzia∏am przysz∏oÊç.
Jest tam kareta zrobiona z dyni, a to niemo˝liwe. Oraz woênice z my-
szy, co ma∏o prawdopodobne. Jest te˝ zegar wybijajàcy pó∏noc i coÊ
ze szklanym pantofelkiem. To wszystko si´ wydarzy, poniewa˝ tak
w∏aÊnie dzia∏ajà opowieÊci. I wtedy pomyÊla∏am sobie: znam kilka
osób, które zmuszajà opowieÊci, by dzia∏a∏y na ich sposób.

Znowu westchn´∏a.
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– Chcia∏abym sama pojechaç do Genoi – wyzna∏a. – St´skni-
∏am si´ za ciep∏em. I zbli˝a si´ T∏usty Wtorek. Za dawnych lat za-
wsze odwiedza∏am Geno´ w T∏usty Wtorek.

Zapad∏a pe∏na wyczekiwania cisza.
Po chwili odezwa∏ si´ Âmierç.
CHYBA NIE PROSISZ MNIE O SPE¸NIENIE ˚YCZENIA?
– Ha! Nikt nie spe∏nia ˝yczeƒ wró˝ki chrzestnej. – Dezyderata

znów jakby spojrza∏a w g∏àb siebie. – Widzisz? Musz´ wys∏aç je wszyst-
kie trzy do Genoi. Muszà tam trafiç, bo widzia∏am, ˝e tam sà. I ko-
niecznie wszystkie trzy. To nie∏atwe z takimi osobami jak one. Mu-
sz´ u˝yç g∏owologii. Musz´ sprawiç, ˝eby same si´ wys∏a∏y. Powiesz
Esme Weatherwax, ˝e ma gdzieÊ jechaç, to z czystej przekory si´
nie ruszy. Ale jeÊli jej powiesz, ˝e nie wolno jej jechaç, pobiegnie
choçby po t∏uczonym szkle. Tak ju˝ jest z Weatherwaxównymi. Nie
umiejà przegrywaç.

Nagle przysz∏o jej do g∏owy coÊ zabawnego.
– Ale jedna z nich b´dzie si´ musia∏a nauczyç.
Âmierç milcza∏. Z jego punktu widzenia, pomyÊla∏a Dezydera-

ta, przegrywanie to coÊ, czego ka˝dy w koƒcu si´ uczy.
Dopi∏a herbat´. Potem wsta∏a, ceremonialnym gestem wcisn´-

∏a na g∏ow´ szpiczasty kapelusz i wysz∏a przez kuchenne drzwi.
Kawa∏ek za domem, mi´dzy drzewami ktoÊ wykopa∏ g∏´boki

dó∏, do którego przewidujàco wstawi∏ krótkà drabin´. Dezyderata
zesz∏a na dno i z wysi∏kiem wyrzuci∏a drabin´ w krzaki. Po∏o˝y∏a si´.
I usiad∏a.

– Pan Czert, troll, mieszka ko∏o tartaku, ma bardzo dobre ce-
ny na trumny. JeÊli nie przeszkadza ci sosna.

NA PEWNO B¢D¢ O TYM PAMI¢TA¸.
– Kaza∏am k∏usownikowi Hurkerowi wykopaç dla mnie ten dó∏

– wyjaÊni∏a Dezyderata. – W drodze do domu zajrzy tu jeszcze i go
zasypie. Lubi´ porzàdek. Do dzie∏a, maestro.

S¸UCHAM? AHA, TAKIE POWIEDZENIE.
Wzniós∏ kos´.
Dezyderata Hollow odesz∏a na wieczny spoczynek.
– No tak – powiedzia∏a. – To by∏o ∏atwe. I co teraz?


